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Perihoreza în dogmatică 
 

 Felul sau modul de existență al persoanelor în unitatea de ființă a 

Preasfintei Treimi și a naturilor în unitatea persoanei Domnului nostru Iisus 

Hristos, se însemneazã în dogmaticã cu numele de perihorezã, şi cautã sã 

explice minunata tainã de întrepãtrundere a persoanelor şi locuirea una în alta a 

naturilor. 

 Ea este de douã feluri: perihoreza trinitarã şi cea hristologicã sau a uniunii 

ipostatice. 

 

1. Perihoreza trinitarã 
 

 Perihoreza trinitarã vrea sã exprime deodatã atât unitatea cât şi treimea în 

dumnezeire; cã adecã cele trei persoane locuesc una în alta fãrã contopire şi 

amestecare în urma unitãţii de fiinţã a divinitãţii. Persoanele sunt real 

inexistente, fiindcã sunt nedespãrţite, dar deosebirile lor rãmân. Ele atârnã la un 

loc. Fiul este în Tatãl şi în Duhul, Duhul este în Tatãl şi în Fiul, Tatãl este în 

Fiul şi în Duhul
1
. Aceastã cea mai intimã a lor inhabitare face ca ele sã nu poatã 

exista una fãrã de alta şi anume nu numai în privinţa fiinţei care le este comunã, 

ci şi în privinţa subsistenţei lor personale proprii şi independente, întrucât 

substanţa o concepem ca pe una ce-şi are proprietatea sa personalã, adecã aşa cã 

Tatãl ca atare, ca fiinţã divinã cu caracterul sãu paternal existã în Fiul, adecã în 

fiinţa divinã cu caracterul sãu de Fiu şi viceversa
2
. 

 Legãtura dintre trinitate şi unitatea de fiinţã în Dumnezeu în baza 

întrepãtrunderii, a tautusiei
3
, a imanenţei reciproce şi a in-existenţei şi a 

posederii mutuale vecinice a persoanelor divine în aceastã unitate de fiinţã este 

deci perihoreza, πεπισώπηζιρ, πεπισωπείν
4
 cu feluritele ei numiri de 

ζςμπεπισώπηζιρ, numire mai cuprinzãtoare; ἀνηιπεπισώπηζιρ; ἐνύπαπξιρ, 

ἐνςπάπσειν, ἐνοίϰηζιρ θςζιϰή, ἕνωζιζ, ζςνάθεια
5
, luate aceste din urmã din 

                                           
1
 I. Damaschin, Expun. ex. a cred. ort., I, 8: Ἐν ἀλλήλαιρ αἱ ὑποζηάζιρ εἰζἱν în sensul apusean de 

circuminsessio, iar la I, 14: Mονή ηε καἰ ἵδπςζιρ-ἀζύγ-σςηορ ή ἐν ἀλληλοιρ πεπίσώπηζιρ şi III, 5 în sensul 

apusean de circumincessio, traducere verbalã a lui πεπισώπηζιρ. 
2
 Cf. Dr. I. Katschthaler, Theol. dogm., I, 159. 

3
 Tαςηοςζία = cã cele trei persoane fiecare şi laolaltã sunt proprietarul comun al aceleiaşi realitãţi divine. 

4
 Ca termen tehnic folosit întâia data de Sf I. Damaschin (Exp. ex. a cred. ort.,I, 8, 14; III, 5la christologie; 

Despre doctr. adev., 1) 
5
 Expresiuni folosite pentru exprimarea aceleiaşi doctrini de Sf. Atanasie şi de Capadociani. 
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hristologie care îşi are şi ea perihoreza ei; corespondente apusene: 

circumincessio
1
, înlocuit mai târziu şi definitiv cu circuminsessio

2
. 

 Deosebirile acestea de numiri, de şi exprimã acelaşi lucru, îşi au originea 

în diversitatea
3
 concepţiilor dintre ortodocşi şi apuseni ce le aveau în 

speculaţiunile lor privitoare la originea sau mai bine zis la producerea şi la 

raporturile dintr’olaltã a persoanelor din dogma Preasfintei Treimi. În gândirea 

ortodoxã se contura mai mult idea de mişcare – mişcarea una într’alta – în 

producerea şi modul de existenţã al persoanelor divine, pe când la apuseni mai 

mult rezultatul acestei mişcãri, oarecumva starea staticã sau de odihnã a 

persoanelor, şederea sau locuirea una într’alta
4
. Mişcarea dela cine şi de ce? 

Dela Tatãl şi numai de la El, fiindcã el este principiul, cauza şi izvorul (ἀπσή, 

αἰηία, πηγή) Fiului şi al Duhului Sfânt, şi ca atare împãrtãşeşte acestora întreaga 

substanţã divinã
5
 aşa ca prin mişcare “într’o succesiune temporalã de linie 

dreaptã cu întoarcere înapoi în aceastã mişcare intrinsecã din sine”
6
. De sigur, 

pãrinţii au trebuit sã înveţe aşa, şi în acest fel de împãrtãşire a fiinţei divine sã 

combatã şi sã ţinã departe idea gnosticã: cã îndepãrtarea de la nãscãtor şi 

purcezãtor proporţional scade realitatea divinã, precum o accentua aceasta 

arianismul şi macedonianismul
7
. Dar ei mai aveau sã ieie mãsuri de apãrare 

împotriva triteismului şi subordonaţianismului şi din alte motive. În rãsãrit 

credinţa în unitatea lui Dumnezeu se exprima printr’un fel propriu şi 

caracteristic al pietãţii creştinului ortodox, prin credinţa lui în Dumnezeu Tatãl. 

Pe Tatãl era accentul. El este unul Dumnezeu al tuturor Simboalelor. Dar dela 

acest unul Dumnezeu se produc douã persoane, Fiul şi Duhul Sfânt, ca purtãtori 

independenţi ai fiinţei divine comune
8
, şi triteismul şi subordonaţionismul îşi 

cãutau aici temeiul. Spre a arãta cã aceastã mişcare de comunicare a substanţei 

divine nu atinge câtuşi de puţin unicitatea fiinţei divine
9
, pãrinţii trebuiau sã 

dovedeascã într’un chip cu totul special, pentru ce acest unul Dumnezeu 

împreunã cu puterile Sale (= Fiul şi Duhul Sfânt) sunt iarãşi numai un 

Dumnezeu. “Temeiul care sã lege persoanele cu o legãturã dublã sau întreitã 

spre unitate s’a gãsit” repede şi ingenios “în omousia”, deofiinţimea sau 

                                           
1
 Traducere a perihorezã întâia data la Burgundio de Pisa veac. 12-lea. 

2
 La Enric din Gent, v. 13-lea (Cf. Dr. F. Diekamp, Kath. Dogm., 1938, I, 354 u.). 

3
 Cf. Pohle-Gierens, Lehrb. d. Dogm., 1936, I, 416. 

4
 Cf. Dr. Th. Specht, Lehrb. d. Dogm., 1907, I, 150. 

5
 Cf. Diekamp, ibid. 

6
 Dr. I. H. Oswald, Dogm. Theol., 1888, 191 u. 

7
 Cf. Schütz A., Dogm., 1923, I, 244. 

8
 Cf. Dr. J. Bilz, Die Trinitätslehre d. h. J. v. Damaskus, 1909, 66 u. 

9
 Cf. Diekamp, ibid. 
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consubstanţialitatea persoanelor “ca identitate numericã, şi în perihorezã sau 

ceea ce este aproape acelaşi lucru, în doctrina despre una cauzã (ἕν αἴηιον), şi 

cea a puterilor nedespãrţite (δςνάμειρ ἀσώπιζηοι)”
1
. Perihoreza este deci 

principiul indispensabil care leagã persoanele, este consemnul şi marca de 

apãrare, chezãşia omousiei şi pavãza nebiruitã împotriva ereziilor: triteiste şi 

subordinaţiane
2
. Sau, ea este în întreg sistemul teologiei trinitare, ca şi omousia 

şi unitatea principiului, o apãrare sigurã a unitãţii lui Dumnezeu – cã adecã cele 

trei persoane divine sunt un Dumnezeu – împotriva triteismului
3
. De aici, 

evident, incomparabila ei însemnãtate ce o are în speculaţiunile trinitare ale 

teologiei ortodoxe. – În teologia apuseanã perihoreza n’are nici pe departe 

aceastã importanţã. Concepţia latinã este alta. “Acolo punctul de mânecare este 

unitatea şi unicitatea naturii”
4
, cu pericol mai puţin pentru trifurcarea lui 

Dumnezeu în trei dumnezei
5
. Desfãşurarea naturii divine în cele trei persoane se 

considerã ca trei acte divine terminate
6
, în stare staticã, de odihnã sau 

producerile divine se “imaginau dupã modul spaţial ca o lãţire pe o suprafaţã 

planã”
7
, persoanele divine existând nu ca şi oamenii unii lângã alţii, ci şezând şi 

locuind una într’alta: circuminsessio
8
. Acestea sunt nuanţele fine de distincţie 

între cele douã concepţii creştine de reprezentare a raportului intim dintre 

persoanele divine, ele apãrând ferm şi nesdruncinat acelaşi ţel comun: cele douã 

aspecte ale dogmei trinitare, unitatea în trinitate şi trinitatea în unitate. 

 Perihoreza este dogmã precizã a bisericii – ca şi dogma trinitarã de care 

se ţine, în care existã şi pe care o lumineazã şi o lãmureşte -, cu baze sigure în 

Sfânta Scripturã şi Sfânta Tradiţiune. 

 Sfânta Scripturã accentueazã hotãrât şi tare in-exsistenţa şi deci unitatea 

de fiinţã a Domnului nostru Iisus Hristos cu Tatãl prin cuvintele teologului 

perihorezei, carele este incontestabil Sf. evanghelist Ioan, cel cu priviri atât de 

ascuţite – de vultur din înãlţimi – în adâncurile tainice ale dumnezeirii 

Domnului sãu: Nu crezi tu cã eu sunt în Tatãl şi cã Tatãl este întru mine?
9
 Dupã 

cum tu, Pãrinte, întru mine şi eu întru tine
10

. Iar eu şi Tatãl una suntem
11

. Tatãl 

                                           
1
 Bilz, ibid., 67. 

2
 Cf. Schütz, ibid. 

3
 Bilz, ibid., 65. 

4
 Diekamp, ibid., 355 şi M. Schmaus, Kath. dogm., 1937, I, 255 

5
 Cf. Bilz, ibid. 

6
 Diekamp, ibid. 

7
 Oswald, ibid. 

8
 Cf. Diekamp, ibid. 

9
 In. 14, 10. 

10
 In. 17, 21. 

11
 In. 10, 30. 
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este întru mine şi eu întru el
1
. Fiul unulnãscut, care este în sânul Tatãlui

2
. Iar 

cel ce m’a trimis este cu mine; nu m’a lãsat singur
3
. Dar nu sunt singur, pentru 

cã Tatãl este cu mine. – Ceea ce se zice aici despre Fiul, se aplicã, de sine 

înţeles, şi la Duhul Sfânt
4
. Pentru in-existenţa Duhului Sfânt în Tatãl şi în Fiul 

mãrturiseşte de altfel invederat şi apostolul Pavel când zice: Duhul toate le 

cerceteazã, chiar şi adâncurile lui Dumnezeu… ale lui Dumnezeu nimeni nu le-

a cunoscut, fãrã numai Duhul lui Dumnezeu
5
. 

 Sfânta Tradiţie, prin glasul sfinţilor pãrinţi învaţã aceeaşi perihorezã. 

Baza i-o pun toţi aceia dintre ei cari apãrau dogma trinitarã împotriva tuturor 

detractorilor ei iviţi de timpuriu în drumul greu biruitor al dreptei credinţe. 

Cristalizarea şi formularea ei în terminologie tehnicã însã, este rezervatã abia Sf. 

Ioan Damaschin. 

 În apãrãrile lor ei vorbeau când de întrepãtrunderea persoanelor, când de 

identitatea fiinţei care in-exista în persoane, când de ieşirile, procesiunile sau 

originile persoanelor, când de relaţiunile sau raporturile dintre ele spre a lãmuri 

unitatea şi tripersonalitatea în unul şi acelaşi Dumnezeu. Cu osebire pãrinţii 

niceani accentuau mereu împotriva arianilor îmbrãţişarea reciprocã şi petrecerea 

una în alta a persoanelor spre a arãta prin aceasta identitatea lor fiinţialã. 

Unitatea fiinţii stã la baza întrepãtrunderii persoanelor, ziceau ei. Şi se foloseau 

de diferite simboluri luate din lumea empiricã spre a evidenţia perihoreza: 

existenţa într’olaltã şi laolaltã a mai multor ştiinţe în acelaşi spirit, strãbaterea 

aerului de mireasma alifiei sau de razele solare. 

 Astfel, Sf. Iustin Martirul
6
, cautã sã evidenţieze naşterea Logosului celui 

vecinic din Tatãl din analogia procesiunii cuvântului omenesc din raţiunea 

umanã şi cea a luminii de foc. Prin aceasta vrea el sã lãmureascã modul naşterii 

spirituale şi deofiinţimea Fiului cu Tatãl, baza perihorezei. Cãci nãscãtorul prin 

naşterea Logosului nu se schimbã, iar Logosul nu se desparte de nãscãtor
7
. 

 La fel şi contimporanul şi colegul sãu întru apãrare, apologetul 

Atenagora
8
 învaţã in-existenţa Tatãlui şi Fiului; cã ei sunt una, aşã cã Tatãl este 

în Fiul şi Fiul este în Tatãl în virtutea “unitãţii şi puterii spiritului” (ἑνόηηηι ϰαἰ 

δςνάμει πνεύμαηορ), în înţelesul cã sub spiritul de aici, prin unitatea şi puterea 

                                           
1
 In. 10, 38. 

2
 In. 1, 18. 

3
 In. 8, 29. 

4
 Cf. Dr. I. B. Heinrich. Dogm. Theol., 1881, IV, 610, a treia notã subl. 

5
 1 Cor. 2, 10 u. 

6
 Dial. c. Trit. nr. 61. 

7
 Cf. Heinrich, ibid., 275 u. 

8
 În Ππεζβεία πεπί Χπιζηιανῶν = Suppl. pro Christ. 10 adresatã lui Marc Aurel 
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cãruia Tatãl şi Fiul sunt una şi se întrepãtrund, are sã se înţeleagã fiinţa divinã şi 

procesiunea imanentã şi nu Duhul Sfânt
1
. 

 Împotriva gnosticilor cari negau deofiinţimea Logosului cu Tatãl şi 

învãţau cã creaţiunea este opera unui eon-demiurg, Sf. Irineu
2
, dovedeşte cu 

argumente “scripturistice şi tradiţionale ca şi din natura lucrului, 

consubstanţialitatea, coexistenţa vecinicã, egalitatea absolutã, întrepãtrunderea 

mutualã vecinicã, priceperea şi cunoaşterea reciprocã absolutã a Fiului
3
, iar 

creaţiunea o prezintã ca pe o operã pozitivã a întregei Presfintei Treimi în care 

se reoglindeşte omousia, temeiul perihorezei, persoanelor divine
4
. 

 Corespondenţa celor doi Dionisii contimporani (din v. al 3-lea), unul 

episcop de Roma şi celãlalt de Alexandria, ne-a pãstrat dela cel dintâiu 

învãţãtura, cã împrunã cu Dumnezeul tuturor lucrurilor trebuie sã se uneascã în 

mod necesar Logosul divin şi la fel şi Duhul Sfânt trebuie sã petreacã şi sã 

locuiascã în Dumnezeu, iar dela al doilea, adevãrul, cã, pe lângã toatã 

deosebirea personalã, fiecare dintr’ânşii petrece în celãlalt. 

 Sf. Atanasie
5
 precizeazã împotriva arianismului cã Fiului îi este comunã 

împreunã cu Tatãl aceeaşi substanţã divinã simplã, şi prin aceasta el este 

împreunã cu Tatãl aceeaşi una fiinţã divinã dupã numãr şi acelaşi unu 

Dumnezeu dupã numãr
6
, iar sinodul al 2-lea ecumenic stabileşte aceeaşi unitate 

de fiinţã cu Dumnezeu Tatãl şi cu Dumnezeu Fiul şi pentru Dumnezeu Duhul 

Sfânt. Tot Sf. Atanasie subliniazã identitatea fiinţei în cele trei persoane când 

zice
7
: “Deoarece fiinţa şi divinitatea Tatãlui este fiinţa Fiului, pentru aceea este 

Fiul în Tatãl şi Tatãl în Fiul. De aceea a şi adaus el cu drept cuvânt dupãce mai 

înainte a zis: Eu şi Tatãl una suntem, cuvintele: Eu sunt în Tatãl şi Tatãl este 

întru mine, spre a arãta identitatea dumnezeirii şi unicitatea fiinţei”. Nici Sfântul 

Duh nu se exclude din aceastã preasfântã societate divinã cãci Sf. Atanasie 

adauga textului biblic dela 1 Cor. 2, 11 al apostolului Pavel: Aşa şi cele ale lui 

Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut, fãrã numai Duhul lui Dumnezeu – 

cuvintele care este în el
8
. “Aceste cuvinte le-a gãsit Sf. Atanasie incontestabil în 

exemplarul sãu de Sfântã Scripturã, pentru cã le trateazã ca pe un citat. Legãtura 

                                           
1
 Cf. Heinrich, ibid., nota 1 subl., 279. 

2
 Adv. haer. 1. 3, c. 15, nr. 3; 1. 2, c. 17, nr. 7; 1. 4, c. 20, nr. 1; 1. 2, c. 30, nr. 9; 1. 2, c. 25, nr. 3; 1. 3, c. 6; 1.  3, 

c. 8, nr. 2-3; 1. 4, c. 20, nr. 1-2. 
3
 Heinrich, o. c., 287 u. 

4
 Cf. Id., ibid., 289. 

5
 De decret. Nic. Syn. c. 20. 

6
 Cf. Heinrich, o. c.,346. 

7
 Adv. Arian., orat. 3, 3. 

8
 Cf. Pohle-Gierens, o. c., I, 418. 



9 

 

intimã dintre perihorezã şi omousie n’o exprimã mai strãlucit decât metoda 

predilectã a multor pãrinţi de a deduce tocmai din perihorezã, 

consubstanţialitatea dintre Tatãl şi Fiul împotriva arianismului
1
. Înţelesul genuin 

al omousiei niceane nu poate fi altul decât “unicitatea fiinţei, identitatea naturii 

în ipostasurile divine
2
. 

 Marii Capadociani întemeiazã şi ei perihoreza prin doctrina lor despre 

unitatea fiinţialã numericã a persoanelor divine, apãrând şi fãcând biruitoare 

formula una fiinţã în trei ipostasuri
3
, pentru cã orice acceptare de pluritate a 

substanţelor divine duce fatal la recãderea în politeism
4
. 

 Astfel scrie Sf. Vasile cel Mare
5
: “Numãrã pe Tatãl deosebit şi pe Fiul 

deosebit; dar ca sã nu cazi în politeism, mãrturiseşte în amândoi o singurã 

fiinţã”. 

 Sf. Grigorie de Nisa
6
 zice: “Noi mãrturisim o naturã în ipostasuri 

diferite.” 

 Sf. Grigore de Nazianz, dumnezeescul dascãl al dogmei trinitare şi al 

christologiei, exprimã într’o cuvântare
7
 a sa, urmãtoarele idei temeluitoare ale 

perihorezei: a) Dacã privesc o persoanã divinã, mã îmbracã toate trei în razele 

de luminã din lumina fiinţei lor; cãci în fiecare este prezentã întreaga substanţã 

divinã care este comunã tuturor celor trei persoane divine. b) Când privesc o 

persoanã divinã mã preocupã atât de mult infinitatea lor, cã nu-mi pot gândi nici 

nu-mi pot imagina ceva mai mare şi ceva mai înalt; pentru cã toate trei laolaltã 

n’au strãlucire şi mãrime mai multã decât una. c) Dacã numesc Dumnezeu, 

atunci sunt luminat de o luminã şi în acelaşi timp de trei lumini; de trei, în 

vederea proprietãţilor specifice sau a ipostasurilor, de una, în vederea fiinţei 

comune. d) Cele trei persoane sunt concrescute aşazicând într’o fiinţã; ele sunt 

prin posedarea ei comunã într’un mod nesfârşit împreunate (= perihorezã)
8
. 

 “Întrucât Fiul prin cunoaşterea noţionalã a Tatãlui se naşte din acesta ca 

Cuvântul lui Dumnezeu, îi este el acestuia în mod necesar asemenea imanent, 

precum îi este minţii noastre creatoare de noţiuni imanent cuvântul sãu din 

sine”
9
. Aşa zice Sf. Ciril din Alexandria

1
: “Cuvântul este totdeauna din minte şi 

                                           
1
 Id., ibid. 

2
 ἑνόηηρ ηῆρ οὐζίαρ, ηαςηόηηρ ηῆρ ϑεόηηηορ. 

3
 μία οὐζία ἐν ηπιζἰν ὐποζηάζεζιν. 

4
 Cf. Diekamp, o. c., 306. 

5
 Hom. 24, 3. 

6
 C. Eunom, I, nr. 484. 

7
 Orat. 40, 41. 

8
 Cf. I. Hergenröther, Die Lehre v. d. göttl. Dreiein, d. d. h. Greg. v. Naz., 1850, 27 u. la Diekamp, o. c., 308. 

9
 Pohle-Gierens, ibid. 
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în minte, şi însãşi mintea în cuvânt: Cuvântul rãmâne în mintea generatoare şi 

are mintea generatoare întreagã în sine, şi trebuie sã existe Fiul deodatã cu Tatãl 

şi invers Tatãl cu Fiul.” Acest adevãr îl exprimã şi Sf. Ilarie
2
 în aceastã scurtã 

propoziţie: “Dumnezeu în Dumnezeu, fiindcã Dumnezeu este din Dumnezeu”. 

Iar Sf. Ambrozie
3
 învaţã acelaşi lucru şi despre Dumnezeu Sfântul Duh când 

zice: “Precum Tatãl este în Fiul şi Fiul în Tatãl, aşa şi Duhul lui Dumnezeu, 

Duhul lui Hristos este în Tatãl şi în Fiul, fiindcã Duhul este suflare.” Aceastã 

suflare indicã parcã o mişcare dinlãuntru divinitãţii întocmai aşa ca şi textul 

biblic al lui Ioan
4
 cu Fiul cel unulnãscut care este (= se mişcã, πεπισωπῶν) în 

sânul Tatãlui
5
. 

 Fer. Augustin
6
 spre a justifica şi spre a face perceptibilã imanenţa din 

trinitate, se provoacã la sufletul omenesc şi acţiunile sale, în care fiinţeazã şi se 

realizeazã necontenit aceeaşi in-existenţã şi întrepãtrundere reciprocã ca şi în 

trinitate. Dar, cu toate acestea, Augustin în mod repetat accentueazã 

independenţa şi integritatea persoanei cu toatã întrepãtrunderea la care este 

supusã şi care se opereazã în relaţiunile persoanelor dintr’olaltã. Existenţa de 

sine a persoanei dureazã şi mai departe fãrã contopire şi fãrã confuziune. “În 

Preasfânta Treime”, zice el mai departe
7
, “atât este o persoanã, cât toate trei la 

olaltã; nici douã nu sunt mai multe decât una; astfel fiecare este în totul şi totul 

în fiecare, şi tot în tot şi unul în tot.” 

 Taina întrepãtrunderii cautã sã o lãmureascã întrucâtva, dar nu sã 

pãtrundã nici sã înţeleagã ceea ce nu se poate pãtrunde nici înţelege, Dionisie 

Areopagitul prin urmãtoarea asemãnare: “Rãmânerea şi locuirea, dacã se poate 

spune astfel, a ipostaselor divine în sine într’o unitate nediferenţiatã şi 

transcendentã, totuşi fãrã vre-o amestecare în vre-o parte, este aşa precum sunt 

luminile lãmpilor ce se gãsesc într’o casã şi se pãtrund una pe alta, dar fiecare se 

deosebeşte în chip distinct şi absolut de cealaltã, de şi prin deosebirea lor sunt 

unite într’una singurã, iar în unitatea lor îşi pãstreazã deosebirile. În casa, în 

care sunt multe lãmpi, noi vedem cum luminile tuturora se unesc într’o singurã 

luminã nediferenţiatã, dând o singurã strãlucire indivizibilã, şi nimenea, 

socotesc, n’ar putea distinge lumina unei lãmpi de aceea a altora, din aerul ce 

                                                                                                                                   
1
 De Trinit. dial., 2. 

2
 De Trinit. IV, 40. 

3
 De Spir. S. III, 1, 6. 

4
 1, 18. 

5
 Pohle-Gierens, ibid., 419. 

6
 Trin. 6, 10, 12. 

7
 Ibid. 
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înconjoarã toate luminile, şi nici n’ar putea vedea o luminã fãrã cealaltã, pentru 

cã toate se pãtrund reciproc fãrã sã se contopeascã. Iar dacã cineva scoate din 

casã una din lãmpile aprinse, toatã lumina ei proprie o va însoţi, fãrã sã ia cu 

sine ceva din celelalte lumini sau sã lase din a sa celorlalte. Cãci, precum am 

spus, unirea întreagã şi complectã a luminilor între ele nu s’a confundat sau 

amestecat de loc, de şi lumina este (încorporatã) în aerul material şi se revarsã 

din substanţa materialã a focului. Dar noi susţinem cã unitatea cea supra-

esenţialã a lui Dumnezeu depãşeşte nu numai minunile corpurilor materiale, ci 

chiar pe acelea ale sufletelor şi ale inteligenţelor, pe care le posedã în chip 

neamestecat şi supra-lumesc luminile cele divine şi supra-cereşti, printr’o 

participare, ce corespunde puterilor fiecãruia de a participa la unitatea cea a 

toate transcendentã”
1
. – Lucrul însuşi nu se evidenţiazã prin aceastã sau oricare 

altã analogie, ci doar ni se prezintã numai o îndepãrtatã imagine umbritã. Cu un 

cuvânt, înţelegem deplin cã aşa va trebui sã fie, aceea ce este aşa; dar cum poate 

sã fie aşa aceea ce trebuie sã fie aşa, aceasta n’o putem intui
2
. 

 Sf. Ioan Damaschin pune mare şi deosebit preţ pe perihorezã, adoptând-

o, precum am spus aceasta la început, ca termen oficial şi singurul adecvat 

pentru lãmurirea, dupã putinţã, a raporturilor dintr’olaltã persoanelor în aceeaşi 

unitate de fiinţã – şi viceversa – la dogma trinitarã. El cautã sã-i elucideze 

temeiurile. 

 Iatã textele pe cari îşi bazeazã el perihoreza: “Spunem cã cele trei 

ipostasuri sunt într’olaltã, pentru a nu întroduce o mulţime şi o ceatã de zei. 

Cele trei ipostasuri exclud pentru cunoaşterea noastrã o compoziţie şi un 

amestec, identitatea de fiinţã însã şi întrepãtrunderea ipostasurilor… ne permit 

aşa zicând sã cunoaştem inseparabilitatea şi unitatea lui Dumnezeu. – La toate 

fãpturile deosebirea ispostasurilor este consideratã real. Astfel Petru şi Pavel, 

consideraţi real, sunt despãrţiţi unul de altul. – Însã la treimea sfântã… este 

dimpotrivã. Cãci aici comunitatea şi unitatea se considerã real din cauza 

eternitãţii şi identitãţii fiinţii. – Tatãl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt toate una, afarã 

de necreaţie, naştere şi purcedere. – Ei sunt doarã cum am spus una nu aşa ca sã 

se contopeascã, ci aşa cã reciproc sunt coerenţi (inerenţi între olaltã), ei au 

inerenţa (= in-existenţa = perihoreza) fãrã nici o contopire şi amestecare
3
. Şi una 

şi aceeaşi mişcare, cãci o singurã activitate şi o mişcare a celor trei persoane. 

Aceasta nu se poate observa la natura creatã
4
. 

                                           
1
 Despre numele divine, C. II, 4 în trad. rom. a Pr. Cicerone Iordãchescu şi T. Simenschy, 1936, 16. 

2
 Cf. Oswald, o. c., 192. 

3
 Exp. ex. a cred. ort., I, 8, în trad. rom. a lui V. Loichiţã, Candela, 1938, 286 uu. 

4
 Ibid., I, 14, Candela, 1938, 304. 
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 Dupã cuvintele Sf. Ioan Damaschin deci perihoreza stã în contradicţie cu 

despãrţirea localã ce existã între persoanele din domeniul creaturilor finite 

(îngerii sau oamenii). Noi putem fi despãrţiţi unii de alţii ca persoane “fiindcã 

suntem ipostasuri creaturale, cari vedem numai unitatea de fiinţã a speciei, 

neputând exista unii în alţii”
1
, la Dumnezeu însã, care exclude orice 

circumscriere acest lucru este cu neputinţã, fiindcã aici persoanele se 

întrepãtrund “pentru unitatea lor fiinţialã numericã realã”
2
. Aici perihoreza se 

razimã pe supraspaţialitatea lui Dumnezeu, care-l fereşte de orice despãrţire. – 

Mai existã şi alte lucruri cari provoacã în ordinea lucrurilor create, totalã 

despãrţire. Acestea sunt la oameni în genere proprietãţile lor caracteristice: 

deosebirea de voie, de pãrere, de putere şi de lucrare. În Dumnezeu însã, şi 

numai în el, nu voeşte şi nici nu lucreazã fiecare persoanã pentru sine, ci este 

numai o voinţã, o lucrare, o mişcare; tot ce se voeşte şi se lucreazã aici este 

opera unei naturi sau a unei fiinţi. Şi acolo unde este numai o voinţã şi o lucrare, 

acolo este şi existenţa una într’alta a persoanelor sau perihoreza. Vedem dar cã 

perihoreza se bazeazã pe omousie, dar şi pe imanenţa procesiunilor care nu 

admite o despãrţire de principiul lor
3
. 

 Scolastica vede şi ea în omousia, originea şi relaţiunea persoanelor, 

bazele perihorezei. Omousia stã în frunte, dela care depind celelalte douã 

momente, cari, noţional, aratã mai mult despãrţire decât unitate. Abia fundate pe 

omousie, ele se pot valorifica în folosul perihorezei
4
. 

 Evident cã de pe urma omousiei rezultã şi alt aspect al dogmei trinitare, 

cã, în perfecţiune, persoanele sunt deplin egale, dupã cuvintele Simbolului 

atanasian: “Cã în aceastã trinitate nu este nimic mai înainte şi nimic dupã aceea, 

nimic mai mare sau mai mic, ci toate trei persoanele îşi sunt împreunãveşnice şi 

deplin egale”. Fiecare perfecţiune este egalã în Dumnezeu dupã fiinţã şi 

deoarece aceastã fiinţã aceeaşi în câteşi trele persoanele dumnezeeşti, urmeazã 

cã aceastã perfecţiune a celor trei persoane trebuie s’o privim în sens absolut
5
. 

 Dificultãţi pãrute ne oferã parcã în teologia trinitarã situaţia şi caracterul 

de cauzator, izvorâtor sau producãtor al Tatãlui faţã de Fiul şi de Duhul Sfânt. 

Dacã nu cumva paternitatea şi caracterul de purcezãtor n’are prioritate faţã de 

filiaţiune faţã de cel purces. Aceasta este întrebarea. Nu! Cãci şi Tatãl, de şi nu-

şi are originea dela altã persoanã şi-şi este sieşi principiu sau principiu fãrã 

                                           
1
 Heinrich, o. c. 613. 

2
 Heinrich, ibid. 

3
 Cf. Bilz, o. c., 63 u. şi Heinrich, o. c., 614. 

4
 Cf. Toma de Aquino, Sum. theol., 1, 42, 5. 

5
 Cf. Bartmann, o. c., 229. 



13 

 

principiu, totuşi de şi este persoanã absolutã, în raport cu celelalte douã 

persoane, are lipsã de Fiu ca sã fie Tatã, precum şi vice-versa, Fiul de Tatãl ca 

sã fie Fiu. Dacã dupã conţinut, paternitatea ar apare mai preţioasã decât 

filiaţiunea, apoi aceasta dispare dacã considerãm cuvintele lui Toma de 

Aquino
1
: Aceeaşi fiinţã care este în Tatãl, paternitate, este în Fiul filiaţiune. 

Dacã iarãşi accentuãm categoric cã în dumnezeire Tatãl este principiu sau cauzã 

prin excelenţã, acest fel de a vedea şi învãţa n’are câtuşi de puţin înclinare 

subordinaţianã, cãci de aceasta ne fereşte dogma egalitãţii fiinţiale pozitive 

dintre cele trei persoane. Nici dependenţa personalã, adecã concluziunea logicã 

şi realã cã activitatea de formare a persoanelor mânecã de la Tatãl, nu ridicã cu 

nimic persoana întâia la rang de prioritate în privinţa perfecţiunii faţã de 

celelalte douã persoane cauzate, cãci ele, persoanele, dupã cuvintele Sf. Ioan 

Damaschin “în toate sunt una”
2
. Nici alte greutãţi semnalate şi înregistrate de 

Ariani sau de alţii: cã Tatãl este mai mare
3
; acelea care remarcã cunoaşterea, 

putinţa şi bunãtatea unicã a Tatãlui
4
, nu trag în cumpãnã. Aceste expresiuni, 

pãrinţii le rapoartã când la latura umanã a lui Logosului încarnat, când la 

dependenţa personalã a Logosului trinitar. Numai o dependenţã personalã 

relativã în sensul stabilit mai sus, este dogmã, cea fiinţialã, erezie. Pentru 

egalitatea deplinã în perfecţiune a persoanelor, pe baza unitãţii de fiinţã, s’a 

formulat deja în epoca patristicã aceastã regulã de credinţã: toate perfecţiunile 

(= atribute, însuşiri) ce radiazã din fiinţialitatea dumnezeirii sunt a se folosi la 

singular: nu trei vecinici, ci unul vecinic
5
. 

 Într-o reprivire sinteticã, perihoreza ni se înfãţişeazã înc’odatã ca cel mai 

puternic stâlp de susţinere al dogmei trinitare. Procesiunile dintr’ânsa sunt un 

fapt vecinic în devenire şi prin aceasta un fapt vecinic devenit; acţiunea de ieşire 

este în acelaşi timp o rãmânere înlãuntru; procesiunea, în acelaşi timp, imanenţa 

persoanelor, şi aceasta numai prin perihorezã
6
. “Prin ea trinitatea în Dumnezeu 

este readusã la unitate şi prin aceasta, dogma însãşi s’a reîntors la începutul şi la 

încheerea ei
7
. 

                                           
1
 Sum. theol., 1, 42, 6 ad 3. Eadem essentia, quae in Patre est paternitas, in Filio est filiatio. 

2
 Exp. ex. a cred. ort., I, 8: ϰαηὰ πάνηα ἕν. 

3
 In. 14, 28. 

4
 Mc. 10, 18. 

5
 Cf. Bartmann, ibid., şi 230. 

6
 Cf. Oswald, o. c., 190. 

7
 Id. ibid., 192. 
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2. Perihoreza hristologicã 
 

 Pentru a ne putea lãmuri mai bine marea tainã a uniunii ipostatice, putem 

pleca dela trei puncte de vedere diferite: Dacã plecãm dela Fiul lui Dumnezeu, 

atunci el este purtãtorul care primeşte în sine sfânta umanitate, şi-o face sieşi 

instrument sau se îmbracã pe sine în haina umanitãţii. Concepţia aceasta are la 

bazã, hristologia Sf. evanghelist Ioan şi a Sf. apostol Pavel. Ea s’a dezvoltat şi a 

înflorit cu osebire în şcoala din Alexandria. Ea pune în cea mai clarã luminã 

divinitatea Domnului Hristos. dar ascunde  în sine în acelaşi timp şi pericolul 

nebãnuit de a alunga şi a volatiliza natura umanã şi a o declara de o simplã 

aparenţã, precum au şi facut-o aceasta mai târziu monofiziţii
1
. 

 O a doua privire pleacã dela Iisus Hristos cel istoric. Aici stã pe primul 

plan omul Hristos, care prin în-locuirea lui Dumnezeu într’ânsul se îmbogãţeşte 

şi se perfecţioneazã. Dumnezeirea îi împãrtãşeşte puteri superioare, se 

înrãdãcineazã într’ânsul, îl unge cu har. Aceastã concepţie este cea a şcolii din 

Antiohia. Ea pune în plinã evidenţã umanitatea Domnului Hristos, dar ascunde 

în sine primejdia, de pe urma unirii numai morale, uşoare şi aparente dintre cele 

douã naturi, de a ni-l înfãţişa pe Domnul Iisus Hristos ca pe un om plin de har şi 

ca pe cel mai mare dintre profeţi, şi nu ca pe Fiul lui Dumnezeu cel încarnat
2
. 

 Marii Capadociani şi cu dânşii şi mulţi alţi pãrinţi, dintre cei mai 

importanţi, nu pleacã nici dela divinitatea nici dela umanitatea Domnului, ci 

dela in-existenţa, dela locuirea una în alta, dela perihoreza naturilor, asemenea 

focului care strãbate ferul pus pe foc. Acesta este şi limbajul sinodului din 

Calcedon care formuleazã unirea ipostaticã ca pe o inhabitare a celor douã 

naturi într’o singurã persoanã a Domnului, fãrã amestecare şi fãrã schimbare
3
. 

 În aceastã luminã, perihoreza hristologicã este locuirea una în alta, mai 

puţin întrepãtrunderea – pentru cã umanitatea nu poate sã întrepãtrundã 

divinitatea – a celor douã naturi unite ipostatic într-un singur ipostas al 

vecinicului Logos sau într-o singurã persoanã a Domnului nostru Iisus Hristos. 

Legãtura ei cea mai intimã cu uniunea ipostaticã este evidentã, dar pentru 

aceasta n’am putea-o numi nici “reversul” nici “consecinţã” dogmaticã a uniunii 

ipostatice, cum crede Pohle-Gierens
4
 şi Bartmann

5
, privitã din orice laturã a ei. 

Înc’odatã ce este ea? Felul sau modul tainic de existenţã al naturilor în unitatea 

                                           
1
 Cf. Dr. I. P. Iunglas, Die Lehre d. Kirche, 1936, 122. 

2
 Cf. Id., ibid. 

3
 Cf. Id., ibid. 

4
 Pohle-Gierens, Dogm., II, 1937, 107 u. 

5
 Dr. B. Bartmann, Lehbr. d. Dogm., 1923, I, 372. 
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perosanei Domnului Hristos, şi nimic mai mult. Cum-ul sau modul de existenţã 

este, dacã vrem, însãşi fiinţarea vie şi necontenitã a uniunii ipostatice şi, deci, 

mai degrabã, permanenţa uniunii ipostatice în viaţa ei, decât reversul sau 

urmarea ei. Stabilit acest lucru, importanţa dogmaticã covârşitoare a perihorezei 

aici, este de neasemãnat, ca şi la dogma trinitarã. În baza ei, în Mântuitorul 

Hristos natura umanã este aşa de intim şi de strâns unitã cu cea divinã în acelaşi 

unul purtãtor ipostas comun, încât pe trunchiul cel suprafiresc al subsistenţei 

personale a vecinicului Logos înfloresc şi comunicã reciproc nu numai 

prorietãţile celor douã naturi, ci se unesc şi acţiunile lor te-andrice, “roade ale 

puterii vivificatoare ale cãrnii” Domnului Hristos de pe urma înmembrãrii 

ipostatice a umanitãţii (= cãrnii) în persoana Fiului lui Dumnezeu
1
. 

 Sfinţii pãrinţi de la început, rãsãriteni şi apuseni, la aceastã perihorezã, 

locuire una în alta a naturilor se gândesc, când numesc unirea celor douã naturi 

în unitatea Domnului Hristos, amestecare (μίξιρ, ζςγϰπάζιρ, mixtura, 

commixtio), amestecare a lui Dumnezeu şi a omului; când Grigorie de Nazianz
2
 

mãrturiseşte cã Dumnezeu s’a fãcut om şi omul s’a îndumnezeit (= ϑεωϑείρ = 

ϑείωζιρ = unirea omului cu Dumnezeu). Îndumnezeirea aceasta a naturii umane 

sau în om se sãvârşeşte prin perihoreza cea realizatoare a uniunii ipostatice, şi 

nu prin amestecare sau confundare (ζύγσςζιρ) sau îndumnezeire monofizatã. 

Idea aceasta ia, de sigur, forme concrete, mai târziu, în luptele duse împotriva 

nestorianismului despãrţitor de naturi, prin anatematismele Sf. Ciril din 

Alexandria contra lui Nestorie, cerând înlocuirea “împãrţirii şi despãrţirii fizice” 

(διαίπεζιρ θςζιϰή) cu “unirea fizicã” (ἕνοζιρ θςζιϰή), realã a naturilor şi prin 

scrisoarea dogmaticã a lui Leo I adresatã lui Flavian patriarhul Constantinopolei 

(446 – 449) de pe timpul sinodului din Calcedon (451). Acestui timp îi aparţine 

şi folosirea predilectã de cãtrã pãrinţi a analogiei corpului şi sufletului, spre a 

intui unirea dintre cele douã naturi în persoana Domnului Hristos. 

 Ca termen tehnic o foloseşte perihoreza abia Sf. Ioan Damaschin ca şi 

dogmã trinitarã. Aşa zice el când vorbeşte despre comunicarea proprietãţilor
3
: 

“Cuvântul… împãrtãşeşte din particularitãţile sale cãrnii, în modul unei 

împãrtãşiri mutuale în urma existenţei reciproce una într’alta a pãrţilor.”: Şi
4
 

“De şi zicem cã naturile Domnului se întrepãtrund reciproc, cu toate acestea 

însã, noi ştim cã întrepãtrunderea s’a întâmplat din partea naturii dumnezeeşti. 

                                           
1
 Pohle-Gierens, o. c., II, 109. 

2
 Epist., 101, 4, 6. 

3
 Exp. ex. a cred. ort., III, 3 în trad. rom. a lui V. Loichiţã, manuscr. 14. 

4
 Ibid., 7, 26. 
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Cãci aceasta trece… prin toate… printr’ânsa însã nimic nu trece.” Iar la urmã
1
: 

“Întrepãtrunderea însã nu s’a fãcut din partea cãrnii, ci din partea dumnezeirii; 

pentru cã este cu neputinţã ca sã pãtrundã carnea prin dumnezeire, ci natura 

dumnezeeascã care odatã ce a pãtruns carnea, i-a împrumutat şi cãrnii 

întrepãtrunderea cea negrãitã cu dânsa (= dumnezeirea), ceea ce numim noi 

tocmai unire.” 

 Din aceste locuri vedem cu toatã claritatea cã forţa care uneşte şi ţine 

olaltã cele douã naturi, nu poate sã emaneze dela umanitate, ci numai dela 

Logos, care cu toate cã nu se pãtrunde de nimeni, el însuşi pãtrunde în chip 

tainic şi inexprimabil natura umanã ca pe o proprietate a sa, împãrtãşindu-i 

totuşi acesteia o intrare inexplicabilã în sine (Logos), ce se numeşte unire. 

 Dar Sf. Ioan Damaschin şi înainte de el Sf. Maxim Mãrturisitorul
2
 vizeazã 

şi la deosebirile ce existã între perihoreza trinitarã şi cea hristologicã. Prin 

prezentarea şi paralelismul lor, putem cunoaşte mai bine fiinţa perihorezei 

hristologice. 

 Noi am vãzut cã la dogma trinitarã perihoreza constã în aceea, cã pe baza 

unitãţii de fiinţã sau a naturii, cele trei persoane se întrepãtrund şi locuesc una în 

alta în modul cel mai desãvârşit, aşa cã Tatãl este în întregime în Fiul şi în 

Duhul Sfânt, Fiul este în întregime în Tatãl şi Duhul Sfânt şi Duhul Sfânt este în 

întregime în Tatãl şi Fiul. Urmarea imediatã a acestei întrepãtrunderi este cã 

cele trei persoane se cunosc desãvârşit, având aceeaşi cunoaştere, aceeaşi voinţã 

şi aceeaşi lucrare. Cu perihoreza trinitarã are cea hristologicã câte ceva în 

comun, în alte privinţi, diferenţieri. Amândouã converg în aceea cã acolo 

persoanele, iar aici naturile se întrepãtrund reciproc, fãrã nici o amestecare 

(ereticã). La Preasfânta Treime perihoreza se întemeiazãpe unitatea fiinţii sau 

naturii, la Domnul Hristos pe unitatea persoanei; acolo sunt deci persoanele 

deosebite, aici naturile
3
. La trinitate perihoreza este complectã, reciprocã, 

pentru cã persoanele sunt una dupã fiinţã, aceeaşi fiinţã existând în toate trei; la 

Domnul Hristos incomplectã, unilateralã, pentru cã naturile sunt esenţial 

deosebite: dumnezeirea pãtrunde desãvârşit umanitatea, dar nu şi invers; pentru 

cã divinitatea este de nepãtruns şi trece nesfârşit peste hotarele mãrginite ale 

umanitãţii Domnului Hristos. Baza ontologicã a perihorezei trinitare este deci 

identitatea fiinţei sau naturii şi pentru aceasta ea este deplinã şi mutualã. 

Dimpotrivã, rãdãcina ontologicã a perihorezei hristologice este unitatea 

                                           
1
 Ibid., IV, 17, ibid., 48. 

2
 Disp. c., Pyrrh. 

3
 Dr. Th. Specht, Lehrb. d. Dogm., 1907, I, 392. 
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persoanei, care, este drept cã leagã cele douã naturi în unitatea subsistenţei sale 

personale, dar aşa cã proprietãţile caracteristice ale celor douã naturi rãmân 

neatinse în cercul lor propriu de viaţã. În urma acestui fapt real ce-l realizeazã 

perihoreza în uniunea ipostaticã a celor douã naturi, divinitatea întrepãtrunde în 

modul cel mai intim umanitatea şi-i împãrtãşeşte puteri şi valori mai mari; 

natura umanã este în întregime aşa zicând înmuiatã, îmbibatã în natura divinã, 

încât participã prin aceasta la charisme excepţionale ce i se împãrtãşesc prin 

aceastã întrepãtrundere
1
. Un lucru este însã sigur, zice Sf. Ioan Damaschin, “cã 

este cu neputinţã ca umanitatea şi mai ales corpul omenesc sã strãbatã cu totul 

divinitatea.”
2
 

 Ca şi la dogma trinitarã, aşa şi aici perihoreza o putem considera ca arma 

cea mai eficace pentru critica şi respingerea tuturor ereziilor hristologice şi 

îndeosebi nestorianismul şi monofizitismul. Cãci de o parte ea exclude categoric 

nestorianismul şi adopţianismul, derivatul sãu, prin faptul cã nu admite o unire 

una lânga alta a naturilor, ci pretinde o petrecere realã de una’ntr’alta a lor; iar 

de altã parte respinge categoric şi monofizitismul, copilul sãu bastard, 

neadmiţând în aceastã petrecere de uniune a naturilor o încordare pânã la 

spargerea cadrelor uniunii naturilor spre a provoca contopirea lor. Dar deoarece 

perihoreza înglobeazã în fiinţa şi conceptul sãu atât natura divinã cât şi natura 

umanã a Domnului, apoi ea devine o armã tot atât de înfricoşatã şi tãioasã şi 

împotriva ereziilor cari neagã sau divinitatea
3
 sau umanitatea

4
 Domnului nostru 

Iisus Hristos. 

 

 

 

                                           
1
 Cf. Scütz A., Dogm., 1923, II, 424 şi Bartmann, o. c., I, 372. 

2
 Exp. ex. a cred. ort., III, 19 în trad. rom. a lui V. Liochiţã, manuscris, 86. 

3
 Cerint, Ebioniţii, arianismul raţionalist, adopţianismul christologic – corciturã nestorianã -, Socinianii, 

teosofia, raţionalismul, modernismul. 
4
 Docetismul, apolinarismul. 


